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 لمقدمةا

جمعية ومعرفة جميع لاالتي ستقدمها لهم الخدمات بتعريف المستفيدين في تتمثل هذه السياسة 
 اتخاذها لقبولهم او استفادتهم .اإلجراءات التي يتم 

 :تجاه المستفيد األساسيةمهام الجمعية 

 .واالقتصاديرفع المستوى االجتماعي المستفيدين على صرف مبالغ مالية وعينية تعين  •

 .موالتوصية بتقديم المساعدة لهالمتعففة  األسر البحث والتحري عن •

 المالية على حسابات الجمعية.استقبال التبرعات  •

 ة.برعات العينية والتأكد من مطابقتها الشتراطات السالماستقبال الت •

 مات.ووقوع االز في حالة الكوارث األسرمساعدة  •

 تسجيل المستفيدين في برامج وأنشطة الجمعية. •

المقدمة  تحقيق رضا وتوقعات المستفيدين والتحسين المستمر لكافة المنتجات والخدمات •
 لهم .

 تحقيق المساواة بين المستفيدين من خدمات الجمعية  حسب آلية الصرف المتبعة. •

 البيان

 (1)لمادة ا

 تعريف المستفيدين من خدمات الجمعية

 راملل من األسر الفقيرة واالقبوال عليهم شروط  ية وتنطبقب االستفادة من الجمعمن يتقدم لطلكـل 
 . خدمات الجمعيةالذين يسكنون داخل نطاق وااليتام 

 (2)المادة 

 ةشروط وضوابط المستفيدين من الجمعي

 أو ارملة مواطن. الجنسـيةسـعودي المتقدم أن يـكون  •

 .أن يثبت لدى الجمعية إقامة المستفيد في منطقة خدماتها •

 .توفر الشروط الخاصة المطلوبة لكل حالة •

 ( 3المادة )

 يدينقدمة للمستفت المأنواع المساعدا

 عينية. و إعانات مالية •

 .تاألهداف والمجاال تنوعةمشاريع مبرامج و •
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 (4)لمادة ا

 ينمن المستفيد الوثائق المطلوبة

 .أو اإلقامة الوطنية الهوية من صورة •

 .( وثيقة -صك  -االلكتروني إثبات مقر السكن) عقد االيجار  •

 (.)تقرير طبي حديثالصحية الحالة  إثبات •
 .شهور( وتعريف بالراتب )إن وجد( 6الدخل )كشف بنكي بأخر  مقدار اثبات •

 وصورة من دفتر العائلة. والجوازات األحوالمن برنت  •

 يبان.كشف حساب ورقم اآل •

 .البناء من المدارسامشاهد تعريفية  •

 الوالية.-الوكالة-االعالة-الهجران-صك الطالق •
 .تعبئة االستمارة الخاصة بطلب المساعدة •

 (5المادة )

 لمستفيدون من خدمات الجمعيةا

 األسر الفقيرة •

 المهجورات •

 األرامل واأليتام  •

 العاجز عن العمل •

 كبار السن  •

 المرضى   •

 (6المادة )

 واجبات المستفيد

بتقديم كافة البيانات والمستندات والوثائق التي أفصح عنها وتحمل المسؤولية  االلتزام •
 .القانونية وآثارها في حال ثبوت العكس

االجتماعية أو  هلدى الجمعية كل ما طرأ تحديث أو تغيير على حالت هبتحديث بيانات االلتزام •
 .ألحد التابعينأو  هاالقتصادية أو الصحية سواء ل

 لعاملين في الجمعيةحسن التعامل مع اااللتزام ب •

 االلتزام بتعبئة نموذج تقييم رضا المستفيدين. •

 .الموافقة على الشروط والتعهد بصحة البيانات واإلقرار بتحمل المسؤولية  •
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 (7لمادة )ا

 الخدمات التي تقدمها الجمعية

 والتمور. ة واألضاحييوالرمضان السالت الغذائيةسلة العطاء: لتقديم  •
 ومساعدات الزواج. تفريج كربة: لصرف المساعدات المالية والعينية الطارئة •
 ترميم وتحسين المسكنترميم المنازل: ل •
 الزكاة والفطر. أموال: لصرف الزكاة  •
 كفالة األيتام واألرامل: لالكفالة •
 واالثاث. كهربائيةالجهزة األات األسر من لتقديم احتياج لنكفيهم: •
 تعليمية الكسوة والمستلزمات اليج والمشاريع الموسمية: التحج •
 ضى وكبار السن.كرامة: لرعاية المر •
 الدورات التدريبية والتطويريةطموح: لتقديم  •

 التنموي. اإلسكانالستفادة من برنامج : ااإلسكان •

 (8المادة )

 وآلية الصرفإقرار المساعدات 

رعاية اللـلجنة اإلدارة بـناًء عـلى تـوصـيات  بـعد اعـتمادهـا مـن مجـلسالمساعدات  يـتم صـرف
والـحالـة  المطلوبة الـمساعـدة كـشوف مـوضـح فـيها أسـماء المسـتفيديـن ونـوع االجـتماعـية وفـق

 وفق نماذج طلب المساعدات.و

 ( 9المادة )

 إلغاء ملفات المستفيدين

 :يلغي ملف المستفيد كليًا

 .ةيالجمع يل فيه شروط وضوابط التسجيتنطبق عل الد ية أن المستفيالجمع إذا ثبت لدى •

  .ةيللجمع يانتقال مقر السكن خارج النطاق الجغراف •

 وفاة المستفيد. •

 :يتم تعليق الملف مؤقتًا

 .هاناتيبتحديث  طلبلفيد المستتجاوب عدم  •
  .غـير صـحيحة إذا ثـبت لـدى الجـمعية أن الـمعلومـات الـمقدمـة لـها  •

 .عدم مراجعة الجمعية الستالم المساعدة خالل المدة المحددة •
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 حكام عامة:ا

يحق  وال على حسب المصلحة العامة للجمعيةاالستحقاق آليات الصرف والحق في تغيير  اإلدارةلمجلس 
 .االعتراض على ذلكللمستفيد 

 المسؤوليات

 .تطبق هذه السياسة ضمن خدمات الجمعية المقدمة للمستفيدين •

 .وبما يتوجب عليهمالمستفيدين توعية المستفيدين بما لهم  خدمات على إدارة •

  

 ,,اللهتم بحمد
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 إقرار المجلس,,

 أقر مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالجعرانة هذه السياسة وعليه جرى االعتماد.

 

 التوقيع المهمة االسم م

  رئيس المجلس جابر محمد حكميأ/محمد بن  1

  نائب رئيس المجلس أ/سعود بن سرور سراج القثامي 2

  المشرف المالي أ/ سلطان بن عبدالعزيز المسعودي 3

  عضو مجلس االدارة أ/صالح بن فرحة الزهراني 4

  عضو مجلس االدارة أ/عدنان بن عطية المالكي 5

  االدارةعضو مجلس  أ/عطية بن عوض الزهراني 6

  عضو مجلس االدارة أ/ وديع بن جميل الزهراني 7
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